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Biuletenis Nr.1 
1000 km powered by HANKOOK  

lenktynių metu Parnu  
Privalomų Hankook padangų naudojimas 

 
 

• Laisvų treniruočių metu galima naudoti laisvas padangas. 
• Nuo 1000 km lenktynių kvalifikacijos važiavimų yra privalomos 

padangos pagal  1000 km taisykles – Hankook.  Šis reikalavimas 
taikomas ir Slick ir WET padangoms. 

• Padangos privalo būti pažymėtos specialiu šio renginio 
identifikaciniu lipduku, kurį uždės renginio vietoje Hankook 
distributorius.  

• 2017 m. 1000 km lenktynių Parnu metu galima naudoti (naujas ir 
naudotas) padangas įsigytas 2017 m. Eneos 1006 km lenktynių 
Palangoje metu, tačiau jas privaloma deklaruoti pas Hankook 
atstovą lenktynių trasoje, prieš panaudojant. Deklaruoti bus galima 
TIK tos pačios komandos (automobilio ) Palangos lenktynių metu 
įsigytas padangas.  

• Hankook atstovas padangos atitikimą patikrins pagal Barkodą. 
• Anksčiau įsigytos, komandų atsivežtos į renginį, padangos 

(išskyrus padangas naudotas ir jau pažymėtas per 2017 m. Eneos 
1006 km lenktynes Palangoje) nebus žymimos specialiu 1000 km 
renginio identifikaciniu lipduku ir nuo kvalifikacinių važiavimų 
pradžios yra neleistinos naudoti. 

• Kiekviena komanda išankstinės registracijos metu užsisako 
preliminarų reikalingų (planuojamų sunaudoti) padangų kiekį ir už 
jas atsiskaito tiesiogiai su padangų tiekėju. 

• Padangų tiekėjas / distributorius 1000 km renginio vietoje turės po 
2 komplektus lietui skirtų padangų, todėl esant didesniam poreikiui, 
įskaitant treniruotes, jas taip pat rekomenduojama užsakyti iš 
anksto. 

• Padangų atsiėmimo ir naudojimo tvarka: 
o Padangos bus atvežtos į lenktynes ir paruoštos montavimui 

trečiadienį atvykus į trasą.  
o Padangų montavimas, bei pageidaujant, balansavimas vykdomas 

nemokamai. 
o Pinigai yra grąžinami už visas nepanaudotas padangas TIK jeigu 

jos nebuvo sumontuotos ant ratlankių ir  nebuvo išneštos iš 
padangų montavimo zonos, kuri bus įrengta 1000 km renginio 
“paddock” zonoje. 

o Jei padangos buvo išneštos iš padangų montavimo zonos, 
nepriklausomai ar jos buvo sumontuotos ar ne, padangų 
grąžinimas negalimas. 

 

Bulletin Nr.1 
1000 km powered by HANKOOK  

race at Parnu 
Mandatory usage of Hankook tyres  

 
  

• Tyre choice for free practice is free. 
• From qualification, it is mandatory to use 

official Hankook tyres as announced in 
1000 km regulations. This requirement is 
applicable for both Slick and WET tyres. 

• Tyres must be marked with special sticker. 
• For 1000 km race in Parnu 2017 it is 

allowed to use (new or used) tyres bought 
in Eneos 1000 km race in Palanga 2017. 
The tyres must be checked and declared at 
official distribution before use. It will only be 
allowed to declared the tyres of the same 
team. 

• Representative of Hankook will check the 
legitimacy of the tyre by Barcode on the 
tyre. 

• The tyres that have been bought elsewhere 
or bought, before or between the events will 
not be marked with special stickers. And will 
not be allowed to use from qualification. 

• All teams during registration must order 
preliminary quantity of tyres and pay to 
dealer directly. 

• Tyres dealer / distributor will have 2 sets of 
rain tyres for each team, therefore if a team 
need more rain tyres, including free 
practices, it must order it as well. 

• Tyre windraw and usage: 
o All ordered and additional tyres will 

be delivered to track and available 
for mounting from Wednesday.  

o Tyres mounting and if needed 
balancing is free of charge.  

o All tyres that will not be taken from 
distributors “Tyre area” and not 
mounted on rims will be refunded.  

o If the tyre was taken from 
distributors area it will not be 
refunded.  

	


